Natur im Garten, spolek Přírodní zahrada z.s. a další partneři
srdečně zvou na seminář

Péče o zeleň v praxi – Ekologická péče o sportovní hřiště
2. 10. 2019 od 9.30 do 15.30 hod., Rakousko - Waldviertel
Místo akce:
Sportovní hřiště Kirchberg am Walde, 3932 Kirchberg am Walde 244
Seminář je určen především pro pracovníky údržby zeleně a péče o sportovní hřiště.

PROGRAM SEMINÁŘE
09.30 - 09.45
Uvítání
Starosta Karl Schützenhofer, radní obce Werner Fischer, Martina Liehl-Rainer (Natur im Garten)
09.45 – 11.00
Moderní údržba trávníkových sportovních ploch – základní předpoklady, opatření, trendy a prognózy
Alexander Schütz (ÖISS – Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau / Rakouský institut pro
výstavbu školských zařízení a sportovišť)
11.00 - 12.00
Ekologická péče o sportovní trávníkové plochy
Andreas Steinert (Grünraum-Servicestelle am „Natur im
Garten“ Telefon / Servisní místo pro veřejnou zeleň na
telefonu „Natur im Garten“)
12.00 - 13.15
Polední pauza
13.15 - 15.30
Praktická část:
 Posouzení nosných vrstev trávníku
 Zjištění a ošetření zhutnění
 Určování rostlin jako indikátorů
 Ukázka strojů
Andreas Steinert a Luzia Marchsteiner (GARTENleben)
15.30
Ukončení

Trávníková sportoviště, většinou fotbalová hřiště, jsou silně zatížené vysazené plochy, proto je jejich
údržba velkou výzvou. V rámci tohoto dne s praktickými ukázkami se dozvíte, jak funguje jejich
ekologická údržba a jak je možné zvýšit kvalitu hřišť. Rostliny-indikátory jako pomůcka, posouzení nosné
vrstvy trávníků, odborné zavlažování a správná volba ekologických metod budou vysvětleny v teoretické
i praktické části.

Seminář je zdarma v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 v programu Interreg V-A RakouskoČeská republika 2014-2020, účastníci obdrží v případě zájmu osvědčení o absolvování (nutno sdělit
předem, případně zašleme na vyžádání následně elektronicky).
Účast je bezplatná, občerstvení a tlumočení zajištěno.
Doprava vlastní, v přihlášce můžete nabídnout spolujízdu.
Počet účastníků je omezen, uzávěrka přihlášek 25. 9. 2019
Občerstvení zajištěno formou coffee breaku a společného oběda (výběr z menu na místě).

Přihlášky ZDE
Organizační zajištění:
Martina Petrová,
tel: 721 480 183
e-mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu
Další informace k projektu:
http://prirodnizahrada.eu/projekty/

